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Verslag van het bestuur

Inleiding
Dit jaarverslag ziet op de periode vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Het huidige bestuur van TPC wordt gevormd door de volgende drie personen:
Voorzitter:

Mevrouw F.E.M. Hendriks
Datum in functie:
18-02-2022

Penningsmeester:

De heer A. van der Krans
Datum in functie:
18-02-2022

Algemeen lid:

De heer A.H. Ekker
Datum in functie:

21-03-2022

Het bestuur van TPC werd in het jaar 2021 gevormd door de heer H. Hollander
(voorzitter), mevrouw A. van der Ploeg en de heer J.V.J. van Hoboken. Dit bestuur is
begin 2022 opgevolgd door het huidige bestuur waarbij er rekening is gehouden met
de vereiste expertise en ervaring die noodzakelijk is voor een adequate behartiging
van de belangen van TPC in lijn met de Claimcode 2019.
Het jaar 2021 eindigde buitengewoon teleurstellend voor de stichting. Het vonnis van
de Rechtbank Amsterdam waarin The Privacy Collective niet ontvankelijk werd
verklaard in haar vordering tegen Oracle en Salesforce kwam onverwacht en wordt
door de stichting ervaren als juridisch onjuist en maatschappelijk ongewenst. De hoge
eisen die de rechtbank stelt aan representativiteit maakt het de facto vrijwel onmogelijk
- of in ieder geval zeer bezwaarlijk - om succesvol strooischade te kunnen verhalen
door middel van een collectieve actie onder de Wet Afwikkeling Massaschade in
Collectieve Actie (WAMCA), die daar juist op toeziet.
Door het vonnis ontstond een situatie waarin bestuur en raad van toezicht zich op hun
positie hebben beraden. Dit heeft ertoe geleid dat in 2022 beide organen in hun
totaliteit van samenstelling zijn gewijzigd.
De nieuwe bestuurders hebben in februari zitting genomen in het bestuur om de
mogelijkheden tot het instellen van hoger beroep tegen dit vonnis te onderzoeken.
Daarvoor is in het eerste kwartaal maanden van 2022 veel werk verricht, en heeft
geleid tot de beslissing van het (huidige) bestuur om daadwerkelijk hoger beroep in te
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stellen. Het bestuur is de leden van het oude bestuur erkentelijk voor hun inspanningen
en de ordentelijke wijze van overdracht.

Financiën
Het bestuur heeft de balans en staat van baten en lasten van TPC over 2021
vastgesteld op 15 juni 2022 in een gemeenschappelijke vergadering met de Raad van
Toezicht, waarna de raad van Toezicht deze heeft goedgekeurd.

Verslag van de lopende procedures
Op 14 augustus 2020 is TPC een collectieve actie gestart tegen Oracle en Salesforce.
De dagvaarding van TPC is te vinden in het centraal register voor collectieve
vorderingen van de rechtspraak via deze link: https://tinyurl.com/dagvaardingTPC
Op 29 december 2021 heeft de rechtbank geoordeeld1 dat TPC niet ontvankelijk is in
haar vorderingen omdat zij de steun van haar achterban niet op de juiste wijze zou
hebben aangetoond waardoor TPC naar het oordeel van de rechtbank niet voldeed
aan het representativiteitsvereiste. TPC heeft uit het oogpunt van dataminimalisatie
mensen de gelegenheid gegeven om hun de steun voor de vordering tegen Oracle en
Salesforce te laten blijken door middel van het ‘liken’ van een steunknop op onze
website. Dit was volgens de rechtbank onvoldoende.
Op dit moment is het door TPC ingestelde hoger beroep aanhangig bij het gerechtshof
Amsterdam.

Activiteiten TPC in 2021
In het jaar 2021 heeft TPC de volgende activiteiten ontplooid:
- Regelmatig vergaderen door bestuur en Raad van Toezicht.
- Het verrichten van technisch en juridisch onderzoek.
- Het overleggen met diverse organisaties die actief zijn op het
gebied van privacy.
- Het aansturen van de advocaten en overleg, bepaling juridische
strategie, het verzamelen en overleggen van nader bewijs.
- Actieve deelname aan discussies in diverse fora en social
media op voor de stichting relevante doelstellingen.

1

Zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7647
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-

Voorbereiden en bijwonen zitting bij de rechtbank Amsterdam
op 15 november 2021.

Beloningsbeleid
In lijn met de toezegging onder Principe VI van de Claim Code 2019, zoals opgenomen
in het Claim Code Compliance document van de stichting, is het totaalbedrag dat aan
honorarium aan de (voormalige) voorzitter en (voormalige) leden van het bestuur
gezamenlijk is betaald over het boekjaar 2021, vastgesteld op de hoogte van bedrag
van € 81.000, exclusief BTW.

Toelichting op beloning van bestuur
De RvT kan aan een of meer bestuursleden een beloning toekennen die in redelijke
verhouding staat tot de aard en intensiteit van hun werkzaamheden. De RvT heeft
vanwege de omvang van de extra, niet voorziene activiteiten van het bestuur en de
daarmee gemoeide tijdsinspanning, en in afwijking van het in het Claim Code
Compliance document van augustus 2020 opgenomen bedrag van maximaal € 25.000
per bestuurder voor de gehele eerste fase, besloten om de beloning voor de leden van
de RvB te relateren aan het aantal tijdseenheden dat door de individuele bestuurders
aan werkzaamheden zijn besteed. Voor 2021 is het tarief per uur voor de voorzitter en
de leden van het bestuur door de (voormalige) Raad van Toezicht bepaald op € 200,excl. BTW.

Vooruitblik
De komende tijd zal The Privacy Collective zich onder meer richten op het eind maart
2022 ingediende hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Amsterdam van 29
december 2021.
The Privacy Collective zal zich daarbij blijven inzetten voor het belang van privacy en
databescherming van Nederlandse internetgebruikers. Onze actie zal onder de
aandacht blijven worden gebracht in het publieke domein, in samenwerking met
andere privacy-organisaties die The Privacy Collective steunen, en andere
belangenorganisaties.
Het spreekt vanzelf dat The Privacy Collective haar achterban blijft informeren en haar
zoveel als redelijkerwijs mogelijk zal consulteren op voor haar belangrijke
onderwerpen.
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Amsterdam, 24 juni 2022
Femke Hendriks, voorzitter
Anatoli van der Krans
Anton Ekker
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